
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ 

Члан 1. 

У Закону о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. 
закон, 104/09 – др. закон и 10/15), члан 4. тачка 9) мења се и гласи: 

„9) одбрамбени интереси су: заштита суверености, независности и 

територијалне целовитости Републике Србије; заштита безбедности државе и 
њених грађана; очување мира и безбедности у региону и свету; војна 
неутралност и сарадња и партнерство са државама и међународним 
организацијама у области безбедности и одбране;”. 

Члан 2. 

У члану 9. став 2. тачка 7), брише се.  

После става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Годишњи извештај Владе о стању припрема за одбрану разматра се на 
седници надлежног одбора Народне скупштине.” 

Члан 3. 

У члану 12. став 2. тачка 8) мења се и гласи: 

„8) усваја Годишњи извештај о стању припрема за одбрану и о томе 
извештава Народну скупштину;” 

Члан 4. 

У члану 14. став 2. тачка 17) мења се и гласи: 

„17) планирање, припремање и контролу спровођења мобилизације и 
активирање субјеката система одбране за извршавање задатака у ратном и 
ванредном стању, у складу са законом и одлукама надлежних органа;”. 

Тачка 19) мења се и гласи: 

„19) одређивање програма обуке и уређивање начина и поступка 
планирања и спровођења планова обуке грађана за одбрану земље преко 
надлежних територијалних органа Министарства одбране, у сарадњи са 
субјектима система одбране и Генералштабом Војске Србије; ”. 

У тачки 20), после речи: „планирање” додају се запета и реч: „сарадња”. 

После тачке 25) додаје се тачка 25а), која гласи: 

„25а) уређивање начина, поступка, рационализације и унапређења 
саобраћаја и транспорта људи и средстава у систему одбране;”. 

У тачки 27) после речи: „војних комплекса” брише се запета, а речи: 
„војних објеката и објеката војне инфраструктуре” замењују се речима: „и војних 
објеката”. 

Тачка 35) мења се и гласи: 

„35) доношење аката о организацији Министарства одбране и Војске 
Србије;”. 

Тачка 39) мења се и гласи: 
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„39) ближе уређивање начина и поступка израде предлога 
средњорочног и финансијског плана у Министарству одбране и Војсци Србије, у 
складу са законом којим се уређује буџетски систем;”. 

После тачке 58) додаје се тачка 58а), која гласи: 

„58а) уређивање планирања развоја система одбране;”. 

Члан 5. 

У члану 15. став 2. тачка 5) после речи: „припрему” додаје се реч: 
„предлога”. 

Члан 6. 

У члану 21. додаје се став 2, који гласи: 

„За потребе обезбеђења средстава за финансирање функционисања и 
унапређења службе трагања и спасавања војних ваздухоплова и за развој 
способности Војске Србије за учешће у систему трагања и спасавања за 
потребе цивилног ваздухопловства може се основати буџетски фонд.” 

Члан 7. 

У члану 22. став 2. брише се. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. после речи: „Војске Србије”, 
додају се речи: „и цивилне одбране”. 

У досадашњем ставу 4. који постаје став 3. речи: „из става 3. овог члана” 
замењују се речима: „из става 2. овог члана”. 

Члан 8. 

У члану 23а став 1. мења се и гласи: 

„У Министарству одбране води се евиденција о погинулим, несталим, 
рањеним, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије за период од 1991. до 19. 
маја 1992. године и евиденција о несталим и погинулим припадницима Војске 
Југославије на територији Савезне Републике Југославије за период од 23. 
марта 1998. године до 26. јуна 1999. године и за период од 23. марта 2001. 
године до 30. јуна 2001. године, ради издавања исправа физичким лицима и 
органима државне управе који решавају о правима по основу учешћа у 
оружаним сукобима и борбеним дејствима, у складу са прописима којима се 
уређује управни поступак и заштита података о личности.” 

Члан 9. 

У члану 24. став 2. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) организују и прате стање припрема за одбрану субјеката из 
делокруга својих надлежности и одговарају за њихово спровођење;” 

Члан 10. 

У члану 29. став 2. тачка 1) речи: „који су саставни део Плана одбране 
Републике Србије”, бришу се. 

Члан 11. 

У члану 39. став 1. после речи: „Републике Србије” запета и речи: 
„гранични појас”, бришу се. 
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Члан 12. 

Назив члана 44. и члан 44. мењају се и гласе:  

„Материјално и финансијско пословање 

Члан 44. 

Министар одбране уређује материјално и финансијско пословање Војске 
Србије и контролу трошкова Војске Србије, у складу са прописима којима се 
уређује материјално и финансијско пословање и контрола за буџетске 
кориснике.”  

Члан 13. 

После члана 44. додаје се назив члана, који гласи: 

„Логистичка подршка Војске Србије”. 

Члан 14. 

У члану 45. став 2. мења се и гласи: 

„Логистичку подршку из става 1. овог члана обављају установе и 
јединице Војске Србије, као и војне установе које су организационо и 
функционално везане за Министарство одбране, у којима се обављају послови 
за потребе логистичке подршке Војске Србије, које немају статус правног лица, 
односно које послују по прописима који се примењују на буџетске кориснике.” 

Ст. 3. и 4. бришу се. 

Досадашњи став 5. постаје став 3. 

Члан 15. 

После члана 46. додају се назив члана и члан 46а, који гласе: 

„Војне установе које послују по принципу стицања и 
расподеле добити  

Члан 46а 

Логистичку подршку из члана 45. овог закона, као и друге послове за 
потребе Министарства одбране и Војске Србије могу обављати војне установе 
које су организационо и функционално везане за Министарство одбране, које 
обављају производну и услужну делатност, делатност изградње и одржавања 
објеката инфраструктуре, физичко-техничко обезбеђење и друге делатности и 
послују по принципу стицања и расподеле добити, а које уписом у одговарајући 
регистар стичу статус правног лица. 

Поред војних установа из става 1. овог члана, логистичку подршку и 
друге послове за потребе Министарства одбране и Војске Србије могу 
обављати и: 

1) једночлана привредна друштва образована од постојећих војних 
установа; 

2) привредна друштва и предузетници који су основани и послују у 
складу са законом којим се уређују привредна друштва; 

3) јавна предузећа и установе које су основане и послују у складу са 
прописима о јавним предузећима и установама. 

Војне установе из става 1. овог члана и једночлана привредна друштва 
из става 2. тачка 1) овог члана оснива Влада, на предлог министра одбране.” 
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Члан 16. 

У члану 47. став 2. брише се. 

Члан 17. 

У члану 51. став 1. мења се и гласи: 

„Радној обавези подлежу сви за рад способни пунолетни грађани до 
навршене године живота у којој су, у складу са важећим прописима, остварили 
услове за стицање права из пензијског и инвалидског осигурања, а немају ратни 
распоред у Војсци Србије.” 

Члан 18. 

Члан 60а мења се и гласи: 

„Члан 60а 

Начин обучавања и категорију грађана коју ће за потребе одбране 
земље обучавати Министарство одбране уређује Влада, на предлог министра 
одбране.”  

Члан 19. 

У члану 62. додаје се став 3, који гласи: 

„Остала привредна друштва, друга правна лица и предузетници имају 
обавезу да из свог делокруга, на захтев Министарства одбране, достављају 
податке од значаја за одбрану.” 

Члан 20. 

У члану 68. став 5. брише се. 

Члан 21. 

У члану 76. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Удружење које делује на територији Републике Србије, а своје 
деловање тежишно заснива у областима од значаја за одбрану и својим 
програмом и практичним деловањем, масовношћу и организованошћу 
доприноси јачању система одбране, може стећи статус удружења од посебног 
значаја за одбрану.” 

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4. 

Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи: 

„Критеријуме и поступак за стицање статуса удружења од посебног 
значаја за одбрану из става 2. овог члана и доделу средстава из става 3. овог 
члана прописује министар одбране.” 

Члан 22. 

У члану 81. став 7. после речи: „подлежу безбедносној провери” додају 
се речи: „и издаје им се одговарајући сертификат у складу са законом којим се 
уређује заштита тајности података.” 

Члан 23. 

Члан 102. мења се и гласи: 

„Члан 102. 

Тајни подаци који се односе на систем одбране означени као подаци од 
интереса за националну безбедност Републике Србије, као и тајни подаци 
настали у раду команди, јединица и установа Војске Србије, чијим би 
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откривањем неовлашћеним лицима настала штета, штите се у складу са 
законом којим се уређује заштита тајности податка и не могу се учинити 
доступним јавности. 

Тајним подацима значајним за систем одбране сматрају се: 

1) подаци и документа од значаја за систем националне безбедности, 
чијим би откривањем неовлашћеним лицима могла настати штета по интересе 
и циљеве у области одбране; 

2) подаци о плановима употребе Војске Србије, ратној организацији и 
формацији команди, јединица и установа Војске Србије, подаци о борбеним и 
другим материјалним средствима, односно врстама покретних ствари 
намењених потребама одбране, чијим би откривањем неовлашћеним лицима 
могла настати штета по оперативну и функционалну способност Војске Србије; 

3) подаци о патентима значајним за одбрану земље и средствима и 
уређајима намењеним одбрани који су у процесу усвајања и испитивања; 

4) подаци о војним објектима и другим непокретностима значајним за 
одбрану земље, изузев података који су према прописима о заштити животне 
средине неопходни за процену утицаја на животну средину; 

5) подаци о предузетим мерама, радњама и поступцима садржани у 
одлукама, наређењима, саопштењима и другим актима у области одбране 
земље, чије би откривање нанело штету интересима снага одбране.  

Влада на предлог Министарства одбране ближе уређује податке 
значајне за систем одбране који се морају чувати и штитити у складу са законом 
којим се уређује заштита тајности података, послове од посебног значаја за 
систем одбране које у државним органима, предузећима и другим правним 
лицима треба штитити применом посебних мера безбедности, као и 
критеријуме за попуну радних места на којима се ови задаци и послови 
обављају.” 

Члан 24. 

У члану 105. став 3. мења се и гласи:  

„Начин прибављања, располагања, коришћења, управљања и 
одржавања непокретних ствари из става 1. овог члана прописује министар 
одбране.” 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:  

„Начин вођења посебне евиденције о непокретностима из става 1. овог 
члана и вредносно праћење под условима прописаним законом којим се уређује 
државни премер и катастар, као и начин и поступак пописа непокретности, 
прописује министар одбране.” 

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6. 

Члан 25. 

После члана 105. додаје се нови члан 105а, који гласи: 

„Члан 105а 

Стабилну специфичну опрему која се користи у Министарству одбране и 
Војсци Србије чине све непокретне ствари које у току експлоатације раде у 
условима посебног ризика, као што су: котлови, опрема под притиском, уређаји 
на гас, уређаји који се користе у експлозивној средини, инсталације и друга 
специфична опрема у области одбране. 
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Стабилна специфична опрема из става 1. овог члана подлеже техничке 
контроле који врше одговорна стручна лица у Министарству одбране. 

Начин и услове за обављање послова техничке контроле над стабилном 
специфичном опремом прописује министар одбране.” 

Члан 26. 

У члану 107б после става 7. додаје се став 8, који гласи: 

„Војно правобранилаштво може по потреби ангажовати судске вештаке 
одговарајуће струке са листе судских вештака.” 

Члан 27. 

У члану 107г став 1. речи: „из састава професионалних припадника 
Војске Србије”, бришу се. 

Члан 28. 

Члан 107д став 1. мења се и гласи: 

„Запослени у Војном правобранилаштву су: секретар Војног 
правобранилаштва, правобранилачки помоћници, правобранилачки 
приправници и други професионални припадници Војске Србије запослени на 
административно техничким и другим пратећим пословима од значаја за рад 
Војног правобранилаштва.” 

Члан 29. 

У члану 108. став 1. речи: „професионална војна лица, која су 
распоређена” замењују се речима: „професионални припадници Војске Србије, 
који су распоређени”. 

Члан 30. 

После члана 108. додаје се члан 108а, који гласи: 

„Члан 108а 

Одредбе овог закона о правима, обавезама и одговорности запослених у 
Министарству одбране једнако се односе на жене и мушкарце.” 

Члан 31. 

У члану 109. речи: „су прилози који садрже систематизована радна 
места” замењују се речима: „је преглед броја систематизованих радних и 
формацијских места”. 

Члан 32. 

У члану 112. став 1. тачка 2), мења се и гласи: 

„2) ако Министарству одбране не достави податке од значаја за 
одбрану из свог делокруга (члан 27. став 1. и члан 62. став 3);”. 

Члан 33. 

У члану 113. став 1. тачка 1), брише се. 

Тачке 6) и 7) мењају се и гласе: 

„6) ако своје припреме и извршавање других задатака и послова не 
усклади са Планом одбране Републике Србије и одлукама и захтевима 
надлежних органа (члан 24. став 2. тачка 3) и члан 82. став 1); 

7) ако не изради план одбране и ако не изради план развоја (члан 24. 
став 2. тачка 4), члан 28. тачка 2), члан 29. став 2. тачка 1) и члан 84. став 1);”. 
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Члан 34. 

Прописи донети за извршавање Закона о одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон и 10/15) ускладиће се са 
одредбама овог закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 35. 

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Члан 36. 

Уредба о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у 
финансирању програма рада удружења која се заснивају на активностима од 
значаја за одбрану („Службени гласник РС”, бр. 100/08, 3/14 и 37/15) примењује 
се до ступања на снагу прописа којим ће бити уређени критеријуми и поступак 
за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану и додела 
средстава за финансирање пројеката и активности удружења у областима од 
значаја за одбрану. 

Члан 37. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

  Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о 
одбрани утврђен је у члану 97. тачка 4. Устава Републике Србије, према којој 
Република Србија уређује и обезбеђује одбрану и безбедност Републике Србије 
и њених грађана и мере за случај ванредног стања. 
 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 
Основни разлог за доношење овог закона je потреба отклањања 

проблема и недостатака уочених у поступку редовног праћења примене 
прописа и аката којима се уређује систем одбране и усаглашавање са 
променама у правном систему Републике Србије извршеним након ступања на 
снагу последњих измена извршених у Закону о изменама и допунама Закона о 
одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – 
др. закон и 10/15). Разлог за доношење овог закона је потреба усклађивања 
важећих решења са искуствима у практичној примени Закона о одбрани, 
отклањање уочених правних празнина и непрецизности у појединим решењима 
које стварају тешкоће у тумачењу одредаба закона 
 

Као један од разлога за доношење закона је потреба да се прецизира 
који су то тајни подаци настали у раду команди, јединица и установа Војске 
Србије које је неопходно оквирно означити као податке од значаја за 
националну безбедност и систем одбране и као такве их посебно заштитити јер 
би њихова доступност јавности произвела озбиљне правне и/или друге 
последице по интересе заштићене законом, што би могло довести до 
угрожавање система одбране и безбедности земље, као и оперативне и 
функционалне способности Војске Србије. 
 

Циљ који треба постићи доношењем овог закона је ефикасније 
руковођење и обезбеђивање ефикасног функционисања Војске Србије. 
 

Материја чије се уређивање предлаже овим законом је законодавна 
материја па не постоји могућност да се уочени проблеми реше без доношења 
закона. 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Уз члан 1.  
 

Чланом 1. Предлога закона предлаже се измена члана 4. тачка 9) ради 
усклађивања дефиниције појма „одбрамбени интереси” са дефиницијом у 
Стратегији одбране Републике Србије. 

 
Уз чл. 2. и 3. 

 

Чланом 2. Предлога закона предлаже се измена члана 9. став 2. 
брисањем тачке 7) Закона и додавањем новог става којим се прописује да 
надлежни скупштински одбор разматра годишњи извештај Владе о стању 
припрема за одбрану, уместо да се овај извештај усваја на пленарној седници, 
а имајући у виду да се ради о строго поверљивом документу. Са овом изменом 
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усаглашава се члан 12. став 2. тачка 8) тако што се прописује да Влада усваја 
Годишњи извештај о стању припрема за одбрану и о њему извештава Народну 
скупштину. 
 

Уз члан 4. 
 

Чланом 4. Предлога закона у члану 14. став 2. предлажу се измене и 
допуне којима се утврђују нова и прецизирају поједина овлашћења 
Министарства одбране у области: мобилизације и активирања субјеката 
система одбране за извршавање задатака у ратном и ванредном стању; обуке 
грађана за одбрану земље; цивилно-војних односа у области одбране и 
безбедности; саобраћаја и транспорта људи и средстава у систему одбране; 
одређивања заштитних зона око војних комплекса и војних објеката и аката о 
организацији Министарства одбране и Војске Србије. Такође, врши се 
усаглашавање са Законом о буџетском систему који прописује да Министарство 
одбране (као директан буџетски корисник) може уредити начин и поступак 
израде предлога средњорочног и финансијског плана и прецизира да је 
Министарство одбране надлежно да уређује планирање развоја система 
одбране. 
 

Уз члан 5. 
 

Чланом 5. Предлога закона предлаже се измена члана 15. став 2. тачке 
5) којом се прецизира врста аката које Генералштаб Војске Србије припрема, 
односно да припрема предлоге аката о организацији команди, јединица и 
установа Војске Србије. 
 

Уз члан 6. 
 

Чланом 6. Предлога закона предлаже се допуна члана 21. новим ставом 
2. којим се прописује могућност оснивања буџетског фонда за потребе 
обезбеђења средстава за финансирање функционисања и унапређења службе 
трагања и спасавања војних ваздухоплова и развој способности Војске Србије 
по овом питању. 

 
Уз члан 7. 

 
Чланом 7. Предлога закона предлаже се брисање става 2. у члану 22. 

ради усаглашавања обавезе вођење евиденције потврђених међународних 
уговора из области одбране и војне сарадње са одредбама закона који уређује 
закључивање и извршење међународних уговора, којим је прописано да се 
оригинални примерци потписаних свих међународних уговора и других 
међународно–правних аката (укључујући и оне из области одбране) 
евидентирају и чувају у министарству надлежном за спољне послове. 

 
Уз члан 8. 

 
Чланом 8. Предлога закона предлаже се измена члана 23а ради 

прецизнијег уређивања које се евиденције о настрадалим и несталим лицима у 
оружаним сукобима воде у Министарству одбране. 

 
Уз члан 9. 

 
 Чланом 9. Предлога закона предлаже се измена члана 24. став 2. тачка 
3) којом се прецизира да су, у области одбране, министарства надлежна да 
организују и прате стање припрема за одбрану субјеката из делокруга 
надлежности која су им прописана Законом о министарствима. 
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Уз члан 10. 

 
Чланом 10. Предлога закона, односно изменом у члану 29. став 2. тачка 

1), предлаже се брисање речи: „који су саставни део Плана одбране Републике 
Србије”, с обзиром да планови одбране аутономних покрајина, општина, 
градова и града Београд не представљају саставни део Плана одбране 
Републике Србије. 

 
Уз члан 11. 

 
Чланом 11. Предлога закона предлаже се измена члана 39. став 1. 

бисањем речи: „гранични појас”, ради усаглашавања са законом који уређује 
заштиту државне границе чијим одредбама појам граничног појаса није 
предвиђен. 

 
Уз члан 12. 

 
Чланом 12. Предлога закона предлаже се брисање става 1. у члану 44. 

који прописује да се управљање ресурсима неопходним за логистичку подршку 
реализује у оквиру система планирања, програмирања, буџетирања и 
извршења финансирања одбране ради усклађивања са прописима којима је 
уређен буџетски систем. Како је чланом 45. став 2. Закона о одбрани већ дато 
овлашћење министру одбране да уреди управљање логистичком подршком која 
обухвата планирање, организовање, спровођење и контролу исте, то став 1. у 
члану 44. постаје непотребан након усклађивања члана 14. став 2. тачка 39). С 
стим у вези, мења се и назив овог овог члана. 

 
Уз чл. 13. и 14. . 

 
Чланом 13. закона предлаже се додавање назива испред члана 45. 

Истовремено се предлажу измене члана 45. став 2. како би се прецизирало да, 
осим установа и јединица Војске Србије, логистичку подршку врше и војне 
установе које су организационо и функционално везане за Министарство 
одбране у којима се обављају послови за потребе логистичке подршке Војске 
Србије и немају статус правног лица. Брисани су ставови 3. и 4. који су 
одређивали правна лица овлашћена да обављају делатности везане за 
логистичку подршку.  

 
Уз члан 15. 

 
Чланом 15. Предлога закона предлаже се назив члана и нови члан 46а 

којим се одређују војне установе и привредна друштва која, поред логистичке 
подршке из члана 45. овог закона, могу обављати и друге послове за потребе 
Министарства одбране и Војске Србије. Истовремено се прописује да 
логистичку подршку и друге послове за потребе Министарства одбране могу 
обављати и друга правна лица одређена у ставу 2. овог члана.  

 
Уз члан 16. 

 
Чланом 16. Предлога закона предлаже се брисање става 2. у члану 47, 

јер је из важећег решења произилази да грађани могу истовремено имати више 
распореда за изврашавање војне, радне и материјалне обавезе, иако је у 
пракси тешко могуће одазивање, односно извршавање обавеза лица на два или 
више места на које распоређено у ратном и ванредном стрању.  

 
Уз члан 17. 
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Чланом 17. Предлога закона предлаже се измена члана 51. став 1. којом 
се ствара могућност да жене могу бити распоређене по основу радне обавезе 
све док су у радном односу, чиме се врши усаглашавање са одредбама закона 
који уређује пензијско и инвалидско осигурање. 

 
Уз члан 18. 

 
Чланом 18. Предлога закона предлаже се измена члана 60а и прецира 

се да начин обучавања и категорију грађана коју ће за потребе земље 
обучавати Министарство одбране уређује Влада на предлог министра одбране. 

 
Уз члан 19. 

 
Чланом 19. Предлога закона предлаже се допуна члана 62. новим 

ставом 3. којим се уводи обавеза правних лица да Министарству одбране 
достављају податке од значаја за одбрану. Садашњим законским решењем 
правним лицима није прописана ова обавеза, која је неопходна ради 
прикупљања података веома значајних, између осталог, за билансирање 
потреба и могућности и давање задатка субјектима система одбране. 

 
Уз члан 20. 

 
Чланом 20. Предлога закона предлаже се измена члана 68. брисањем 

става 5. имајући у виду да је Влада одлуком о врстама инвестиционих објеката 
и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану прописала 
захтеве и мере у поступку планирања и изградње инвестиционих објеката од 
значаја за одбрану у погледу потреба одбране земље, због чега је непотребно 
исту област поново уређивати. 

 
Уз члан 21. 

 
Чланом 21. Предлога закона предлаже се измена члана 76. како би се 

удружењима која своје деловање тежишно заснивају на областима од значаја 
за одбрану и својим програмима, деловањем, масовносшћу и организованошћу 
доприносе јачању система одбране омогућило стицање статуса удружења од 
посебног значаја за одбрану. 

 
Уз члан 22. 

 
Чланом 22. Предлога закона предлаже се измена члана 81. како би лица 

која обављају послове планирања одбране и руковаоци планова одбране у 
државним  и другим органима, привредним друштвима, правним лицима и 
предузетницима од значаја за одбрану имала обавезу да поседују одговарајући 
сертификат у складу са законом којим се уређује заштита тајних података. 

 
Уз члан 23. 

 
Чланом 23. Предлога закона предлажу се измене и допуне члана 102. 

како би се оквирно одредило који су то тајни подаци настали у раду команди, 
јединица и установа ВС које је неопходно означити као податке од значаја за 
националну безбедност и систем одбране, односно чија би доступност јавности 
произвела озбиљне последице по интересе заштићене законом, што би за 
последицу имало угрожавање система одбране и безбедности земље, као и 
оперативне и функционалне способности Војске Србије. Истовремено се 
стварају услови да се онемогући да такви тајни подаци буду доступни 
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неовлашћеним лицима и јавности, при чему предложена измена не представља 
сметњу да се они доставе надлежним органима, у складу са законом и у 
законском поступку. 

 
Уз члан 24. 

 
 Чланом 24. Предлога закона предлажу се измене члана 105. тако што се 
утврђује да начин вођења посебне евиденције и вредносно праћење 
непокретних ствари за посебне намене прописује министар одбране, чиме се 
ствара правни основ за доношење посебног прописа којим би се наведена 
питања уредила. 

 
Уз члан 25. 

 
Чланом 25. Предлога закона предлаже се нови члан 105а који регулише 

стабилну специфичну опрему и технички надзор над овом опремом и 
истовремено ствара законски основ за израду посебног прописа који би уредио 
предметну област у Министарству одбране у складу са законом који регулише 
енергетику у Републици Србији. 

 
Уз чл. 26, 27 и 28. 

 
Чл. 26, 27. и 28. Предлога закона предлажу се измена чл. 107б, 107г и 

107д којима се стварају се услови да Војно правобранилаштво може, по 
потреби, ангажовати судске вештаке са листе судских вештака и да се за војног 
правобраниоца и његове заменике могу поставити лица која испуњавају услове 
за постаљење државног правобраниоца, односно заменике државног 
правобраноца. Истовремено се утврђује да круг запослених лица у Војном 
правобранилаштву обухвата и друге професионалне припаднике Војске Србије 
запослене на административно техничким и другим пратећим пословима од 
значаја за рад овог органа. 

 
Уз члан 29. 

 
Чланом 29. Предлога закона предлаже се измена члана 108. став 1. 

којом се врши прецизирање категорије лица која врше послове државне управе 
у Министарству одбране, обзиром да те послове поред државних службеника и 
намештеника и професионалних војних лица обављају и цивилна лица на 
служби у Војсци Србије. 

 
Уз члан 30. 

 
Чланом 30. Предлога закона предлаже се нови члан 108а, којим се 

утврђује да се одредбе овог закона о правима, обавезама и одговорности 
запослених у Министарству одбране једнако односе на жене и мушкарце. 

 
Уз члан 31. 

 
Чланом 31. Предлога закона предлаже се измена члана 109. како би се 

превазишао проблем који се јавља приликом достављања на сагласност Влади 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству одбране, имајући у виду да има преко 200 књига формација са 
преко 20.000 страна, што ствара и практичан проблем у каснијем руковању 
овим актима, њиховом чувању и архивирању.  
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Уз. чл. 32. и 33. 
 

 Чланом 32. Предлога закона предлаже се измена члана 112. став 1. 
тачка 1), а чланом 33. Предлога закона предлажу се измене у члану 113, чиме 
се врши усаглашавање прописаних новчаних казни за прекршај правних лица 
са изменама у члану 18, односно чл. 8, 9. и15.овог закона. 
 
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Средства за спровођење овог закона обезбеђена су Законом о буџету 
РС за 2017. годину и накнадним изменама (закључно са 17.11.2017. године) на 
Разделу 18, у оквиру Програма 1703 – Операције и функционисање МО и ВС у 
укупном износу (све функције и сви извори финансирања) од 64.446.023.404 
динара на програмским активностима: 001 – Функционисање МО и ВС – 
21.364.330.000 динара, 0002 – Мултинационалне операције - 1.518.739.000 
динара, 0003 – Администрација и управљање – 34.343.085.000 динара,  0004 – 
Ванредне ситуације – 1.025.503.000 динара, 005 -  Изградња и одржавање 
стамбеног простора (Буџетски фонд за финансирање стамбених потреба 
професионалних припадника Војске Србије и запослених у МО) – 427.837.000 
динара, 0006 – Унапређење стања у области наоружања и војне опреме и 
одржавање средстава (Буџетски фонд за наоружање и војну опрему) – 
3.668.761.000 динара, 0007 – Унапређење стања у области војног образовања и 
војне научноистраживачке делатности (Буџетски фонд за потребе војног 
образовања и војне научноистраживачке делатности) – 183.543.000 динара и 
0008 – Функционисање система специјалних веза (Буџетски фонд за потребе 
система специјалних веза) – 478.312.000 динара, и пројектима: 4001 – Попуна 
ратних материјалних резерви – 240.000.000 динара, 5002 – Гасификација 
комплекса у ТРЗ Чачак – 33.988.000 динара, 5004 – Модернизација школско-
борбених авиона – 540.913.000 динара, 4002 – Стамбено кредитирање 
(Буџетски фонд за финансирање стамбених потреба професионалних 
припадника Војске Србије и запослених у МО)  - 612.000.000 динара и четири 
накнадно уведена пројекта у укупном износу од 9.012.404 динара.   

 
Средства за спровођење овог закона у 2018. и 2019. години биће 

планирана у оквиру лимита које Министарство финансија одреди за раздео 
Министарства одбране. 
 
V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку у складу са 

чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС“, број 
20/12-пречишћен текст), јер би недоношење Закона у овом поступку могло да 
проузрокује штетне последице по безбедност земље и рад органа и 
организација. Постоји наиме, неодложна потреба прецизног уређивања војних 
установа које послују по принципу стицања и расподеле добити, прецизирања 
обавеза у области планирања и извештавања о стању припрема за одбрану, 
као и утврђивања који су то тајни подаци у области одбране и Војске које је 
неопходно означити као податке од значаја за националну безбедност и систем 
одбране, а који не могу бити доступни јавности, имајући у виду бројност захтева 
усмерених на прибављање података који се односе на употребу Војске у 
извршавању Уставом и законима утврђених надлежности.  
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

Члан 4. 

 
Основни појмови који се користе у овом закону имају следећа значења: 
 

1) систем одбране Републике Србије је део система националне 

безбедности који представља јединствену, нормативно, структурно и 
функционално уређену целину, чији је циљ заштита суверености, 
независности, територијалне целовитости и безбедности Републике Србије 
од свих облика спољњег и унутрашњег угрожавања у миру, ванредном 
стању и рату; 

1а) одбрана Републике Србије је функција државе којом се обезбеђује 

сувереност, независност, територијална целовитост и безбедност 
Републике Србије; одбрана Републике Србије обухвата војну и цивилну 
одбрану; 

1б) субјекти система одбране су: грађани, државни органи, органи 

аутономних покрајина, органи јединица локалне самоуправе, привредна 
друштва, друга правна лица, предузетници и Војска Србије; 

2) снаге одбране у ширем смислу су људски и материјални потенцијали 

Републике Србије, а у ужем смислу снаге одбране на основу закона чине 
организоване структуре субјеката система одбране; 

3) војна одбрана је део одбране Републике Србије који обухвата скуп мера и 

активности усмерених на припреме за одбрану и одбрану Републике 
Србије употребом Војске Србије; 

4) цивилна одбрана је део одбране Републике Србије који обухвата скуп 

мера и активности усмерених на: припреме за одбрану и одбрану 
Републике Србије невојним средствима; обезбеђивање успешног 
функционисања државних органа, органа аутономних покрајина и јединица 
локалне самоуправе, привредних друштава и других правних лица, заштите 
и спасавања и обезбеђења услова за живот и рад грађана и задовољења 
потреба снага одбране у ванредном и ратном стању; 

4а) цивилна заштита је организован систем чија је основна делатност 

заштита, спасавање и отклањање последица елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа и других већих опасности које могу угрозити 
становништво, материјална и културна добра и животну средину у миру и 
ванредном и ратном стању; 

5) Војска Србије је организована оружана снага која брани Републику Србију 
од оружаног угрожавања споља и извршава друге мисије и задатке у 
складу с Уставом, законом и принципима међународног права који 
регулишу употребу силе;  

6) ванредно стање је стање јавне опасности у којем је угрожен опстанак 
државе или грађана, а последица је војних или невојних изазова, ризика и 
претњи безбедности;  

7) ратно стање је стање опасности у којем је оружаним деловањем споља 
угрожена сувереност, независност и територијална целовитост земље, 
односно мир у региону, које захтева мобилизацију снага и средстава за 
одбрану;  

8) припреме за одбрану обухватају активности снага одбране које се 
заснивају на утврђеној стратегији одбране, а спроводе се у складу с 
плановима одбране; 

9) одбрамбени интереси су: одбрана државе и заштита њених грађана, 
изградња поверења, одржавање безбедности и стабилности у региону, 
сарадња с међународним организацијама и институцијама и приступање 
институцијама националне, регионалне и глобалне безбедности;  
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9) ОДБРАМБЕНИ ИНТЕРЕСИ СУ: ЗАШТИТА СУВЕРЕНОСТИ, 

НЕЗАВИСНОСТИ И ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ЦЕЛОВИТОСТИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ; ЗАШТИТА БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВЕ И ЊЕНИХ ГРАЂАНА; 
ОЧУВАЊЕ МИРА И БЕЗБЕДНОСТИ У РЕГИОНУ И СВЕТУ; ВОЈНА 
НЕУТРАЛНОСТ И САРАДЊА И ПАРТНЕРСТВО СА ДРЖАВАМА И 
МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И 
ОДБРАНЕ; 

10) војни изазови, ризици и претње безбедности испољавају се у облику: 

агресије, оружане побуне и других облика употребом оружане силе; 
11) невојни изазови, ризици и претње безбедности испољавају се у 

облику: тероризма, организованог криминала, корупције, елементарних 
непогода, техничко-технолошких и других несрећа и опасности; 

12) људски ресурси у одбрани обухватају демографски потенцијал државе 

који подлеже обавези одбране, који је способан и обучен за укључивање у 
систем одбране; 

13) материјални ресурси у одбрани обухватају природне, привредне, 
финансијске, информационе и остале потенцијале државе, који се ангажују 
за потребе одбране;  

13а) војно постројење је једна или више технолошких линија, погона или 
производних целина у оквиру команде, јединице и установе Војске Србије, 
војне јединице и војне установе која је организационо и функционално 
везана за Министарство одбране и привредног друштва које је у складу са 
законом регистровано за производњу наоружања и војне опреме чији је 
оснивач Република Србија, односно које у целини или делимично послује 
капиталом у државној својини, у складу са законом и оснивачким актом; 

13б) војно складиште је складиште сировина, енергената или готових 
производа које користи команда, јединица и установа Војске Србије, војна 
јединица и војна установа која је организационо и функционално везана за 
Министарство одбране или привредно друштво које је у складу са законом 
регистровано за производњу наоружања и војне опреме чији је оснивач 
Република Србија, односно које у целини или делимично послује капиталом 
у државној својини, у складу са законом и оснивачким актом; 

14) Стратегија националне безбедности Републике Србије је највиши 
стратешки документ чијом реализацијом се штите национални интереси 
Републике Србије од изазова, ризика и претњи безбедности у различитим 
областима друштвеног живота; 

15) Стратегија одбране Републике Србије је највиши стратешки документ у 

области одбране којим се дефинишу ставови о безбедносном окружењу, 
одбрамбеним интересима, мисијама и задацима Војске Србије, структура и 
функционисање система одбране; 

16) Доктрина Војске Србије је основни доктринарни документ у којем се 

дефинишу општа опредељења о војној делатности, организовању, 
припремама, употреби и обезбеђењу Војске Србије у миру, ванредном и 
ратном стању, у складу са Уставом и Стратегијом одбране Републике 
Србије и представља оквир за израду нижих доктринарних докумената; 

16а) доктринарна документа нижег нивоа су доктрине на оперативном 
нивоу командовања, функционалне доктрине, правила, упутства и друга 
документа којима се разрађују садржаји Доктрине Војске Србије; 

17) Дугорочни план развоја система одбране Републике Србије је 
документ планирања одбране у којем се утврђују дугорочни циљеви и 
приоритети развоја система одбране, будуће способности система 
одбране, садржај и динамика развоја система одбране, финансирање 
система одбране и друга питања од значаја за функционисање и развој 
система одбране; 
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17а) Средњорочни план и програм развоја система одбране је документ 

планирања у којем се утврђују средњорочни циљеви и приоритети развоја 
система одбране, садржај и динамика развоја система одбране, 
финансијски оквир и друга питања од значаја за функционисање и развој 
система одбране; 

17б) планирање одбране је функција управљања системом одбране чијом 
реализацијом се одређују циљеви у области одбране и начини 
остваривања тих циљева; планирање одбране се реализује израдом 
стратегијско-доктринарних докумената, планирањем развоја и планирањем 
употребе снага; 

18) Стратегијски преглед одбране Републике Србије је документ 

планирања одбране у којем се даје преглед стања одбрамбених 
способности и достигнутог степена развоја система одбране, утврђују 
потребне способности, стратешка опредељења и приоритети развоја 
система одбране, као и друга питања од значаја за функционисање и 
развој система одбране; 

19) систем управљања ваздушним саобраћајем, у ширем смислу, обухвата 

јединство организација, служби и јединица, објеката, опреме и средстава, 
вештина, информација и доктрине (регулатива и процедура) 
успостављених ради омогућавања безбедног и ефикасног кретања 
ваздухоплова у свим фазама маневрисања, а састоји се од међусобно 
инерактивних елемената на земљи и у ваздуху; систем управљања 
ваздушним саобраћајем, у ужем смислу, је део система националне 
безбедности и јединствен облик цивилно-војног организовања ради 
контроле, заштите и одбране ваздушног простора, регулисања и надзора 
над функционисањем система и пружања услуга у миру, ратном и 
ванредном стању; 

20) управљање системом одбране представља процес усмеравања 

субјеката одбране у извршавању њихових обавеза и задатака; 
21) демократска и цивилна контрола Војске Србије посебно обухвата: 

контролу употребе и развоја Војске Србије, интерну и екстерну контролу 
трошкова за војне потребе, праћење стања и обавештавања јавности о 
стању припрема Војске Србије, обезбеђење слободног приступа 
информацијама од јавног значаја и утврђивање одговорности за вршење 
војних дужности у складу са законом; 

22) транспарентност у финансирању потреба одбране посебно обухвата: 
предлагање, припреме, исказивање и контролу трошкова система одбране; 
приказивање циљева и задатака за које су неопходна одговарајућа 
средства; подношење извештаја о наменском трошењу тих средстава и 
сталну контролу трошкова система одбране;  

23) мултинационалне операције су активности које се предузимају у оквиру 

система колективне безбедности и система колективне одбране, у складу с 
међународним правом и потврђеним међународним уговорима; 

24) стандард одбране Републике Србије (СОРС) је документ који се доноси 

у прописаном поступку за специфичне потребе одбране и садржи техничке 
спецификације или критеријуме којима се обезбеђује да материјали, 
производи, процеси или услуге одговарају намени и квалитету. 

 
Члан 9. 

 
Народна скупштина доноси законе и друга општа акта у области одбране 

и остварује демократску и цивилну контролу Војске Србије. 
 

Народна скупштина у области одбране: 
 
1) одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање;  
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2) усваја Стратегију националне безбедности Републике Србије; 
3) усваја Стратегију одбране Републике Србије; 
4) усваја Дугорочни план развоја система одбране Републике Србије; 
5) доноси законе о потврђивању међународних уговора у области одбране и 

војне сарадње; 
6) прописује мере одступања од људских и мањинских права у ратном и 

ванредном стању;  
7) усваја годишњи извештај Владе о стању припрема за одбрану 
8) одлучује о употреби Војске Србије ван граница Републике Србије;  
9) ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ - са 88/09 
10) одлучује о висини средстава за финансирање потреба одбране; 
11) разматра остваривање Плана одбране Републике Србије;  
12) надзире рад служби безбедности; 
13) врши и друге послове одређене законом.  
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ВЛАДЕ О СТАЊУ ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ 
РАЗМАТРА СЕ НА СЕДНИЦИ НАДЛЕЖНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ. 

 
Члан 12. 

 
Влада утврђује и води политику одбране, предлаже и извршава законе и општа 
акта Народне скупштине која се односе на одбрану.  
 
Влада у области одбране нарочито: 

 
1) подноси Народној скупштини заједно с председником Републике предлог за 

проглашење ратног и ванредног стања; 
 
1а) усваја Процену војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност 

земље, на предлог министра одбране; 
 
2) предлаже Народној скупштини усвајање Стратегије националне 

безбедности Републике Србије, Стратегије одбране Републике Србије и 
Дугорочног плана развоја система одбране Републике Србије; 

 
2а) доноси акционе планове за спровођење Стратегије националне 

безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије; 
 
3) усваја Стратегијски преглед одбране Републике Србије и Средњорочни 

план и програм развоја система одбране, на предлог министра одбране; 
 
4) усваја План одбране Републике Србије, осим Плана употребе Војске Србије 

и Плана мобилизације Војске Србије; 
 
5) предлаже Народној скупштини доношење закона из области одбране, 

безбедности и Војске Србије; 
6) предлаже Народној скупштини доношење закона о потврђивању 

међународних уговора из области одбране и војне сарадње; 
 
7) доноси Смернице за израду Плана одбране Републике Србије, на предлог 

министра одбране; 
 
8) подноси Народној скупштини годишњи извештај о стању припрема за 

одбрану;  
8) УСВАЈА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ И О 

ТОМЕ ИЗВЕШТАВА НАРОДНУ СКУПШТИНУ; 
 
9) одобрава планове одбране органа државне управе и утврђује њихову 

организацију за рад у ратном и ванредном стању; 
 



18 

10) прописује мере приправности субјеката система одбране у ратном и 
ванредном стању, осим приправности Војске Србије; 

 
11) предлаже председнику Републике спровођење мера приправности и 

општу и делимичну мобилизацију, осим мобилизације Војске Србије; 
 
12) БРИСАНО - са 10/2015 
 
13) одлучује о одређивању правних лица који су од значаја за одбрану 

Републике Србије; 
 
14) одлучује о одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану 

Републике Србије; 
 
15) одређује врсте инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких 

планова од значаја за одбрану и ближе уређује начин и поступак 
постављања захтева и обавештавања надлежних органа за припремање, 
доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова и обавеза 
инвеститора објеката од значаја за одбрану при пројектовању, изградњи и 
реконструкцији тих објеката по којима су дужни да поступају у складу са 
законом; 

 
16) одлучује о оснивању и укидању војношколских и војних 

научноистраживачих установа, о њиховом укључивању у образовни и 
научноистраживачки систем Републике Србије и о оснивању буџетских 
фондова за потребе обезбеђења средстава за финансирање војног 
образовања и војне научноистраживачке делатности; 

 
17) прописује начела и критеријуме за унутрашње уређење и систематизацију 

радних места у Министарству одбране, на основу предлога министра 
одбране; 

 
18) прописује критеријуме за распоређивање грађана и материјалних 

средстава за потребе одбране и попуне Војске Србије, на основу предлога 
министра одбране; 

 
19) прописује начела и критеријуме за организацију служби криптозаштите у 

Републици Србији, на предлог Министарства одбране; 
 
20) прописује начин и поступак спровођења мобилизације, осим мобилизације 

Војске Србије, као и начин и поступак извршавања војне, радне и 
материјалне обавезе у ратном и ванредном стању, на предлог 
Министарства одбране; 

 
21) прописује начин, поступак и мере заштите поверљивих проналазака 

значајних за одбрану, на предлог Министарства одбране; 
 
22) прати и усмерава истраживање, развој, производњу и промет наоружања и 

војне опреме; 
 
23) предузима мере за стварање, употребу, коришћење, обнављање и 

размештај резерви за потребе одбране и обезбеђује средства за 
финансирање посебних задатака у одбрани у ратном и ванредном стању, 
на основу предлога ресорних министарстава; 

 
24) одлучује о броју и распореду изасланстава одбране Републике Србије и 

војних представништава Републике Србије у иностранству, на предлог 
министра одбране; 

 
25) БРИСАНО - са 10/2015 
 
26) врши и друге послове одређене законом.  
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Члан 14. 

 
Министарство одбране, у оквиру свог делокруга, предлаже и спроводи 

политику одбране, извршава законе и међународне уговоре, општа акта 
Народне скупштине, Владе и акта председника Републике из области одбране.  

 
Министарство одбране обавља послове који се односе на: 

 
1) израду предлога Процене војних и невојних изазова, ризика и претњи по 

безбедност земље; 
2) израду нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије, 

Стратегије одбране Републике Србије и Дугорочног плана развоја система 
одбране Републике Србије и усвајање документа за њихову разраду; 

3) израду предлога акционих планова за спровођење Стратегије националне 
безбедности Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије; 

4) предлагање Доктрине Војске Србије; 
5) израду предлога Стратегијског прегледа одбране Републике Србије; 
6) израду Средњорочног плана и програма развоја система одбране; 
7) израду предлога годишњег извештаја Владе о стању припрема за одбрану; 
8) израду нацрта закона из области одбране, безбедности и Војске Србије, 

здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника, војног 
образовања, производње наоружања и војне опреме и друго; 

9) израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области 
одбране и војне сарадње и закључивање административних уговора за 
њихово извршавање; 

10) израду платформи за вођење преговора и закључивање међународних 
уговора у области одбране и војне сарадње и њихово извршавање; 

11) закључивање међународних уговора о сарадњи с министарствима и 
оружаним снагама других држава и закључивање административних 
уговора за њихово извршавање (протоколи, меморандуми и др.); 

12) планирање и остваривање међународне сарадње у области одбране и 
војне сарадње; 

13) припремање Смерница за израду Плана одбране Републике Србије; 
14) припремање и доношење Упутства о јединственој методологији за израду 

планова одбране и мерама безбедности у изради планова одбране у 
складу с одлуком и Смерницама за израду Плана одбране Републике 
Србије; 

15) израду аката и планских докумената на основу којих се припремају, 
израђују и усклађују планови одбране којима се планирају мере и радње за 
рад грађана, државних органа, привредних друштава, других правних лица 
и предузетника и за употребу Војске Србије и других снага одбране у 
ратном и ванредном стању; 

16) контролу припрема за одбрану и давање претходне сагласности на 
предлоге планова одбране које израђују и припремају носиоци обавезе 
планирања и њихову усаглашеност с плановима развоја система одбране и 
усаглашеност с плановима које израђује, припрема и доноси Војска Србије; 

17) планирање, припремање и контролу спровођења мобилизације за 
извршавање задатака у ратном и ванредном стању, у складу са законом и 
одлукама надлежних органа; 

17) ПЛАНИРАЊЕ, ПРИПРЕМАЊЕ И КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА 
МОБИЛИЗАЦИЈЕ И АКТИВИРАЊЕ СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ОДБРАНЕ ЗА 
ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА У РАТНОМ И ВАНРЕДНОМ СТАЊУ, У СКЛАДУ 
СА ЗАКОНОМ И ОДЛУКАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА; 

 
18) извршавање војне обавезе и њено усклађивање са извршавањем радне и 

материјалне обавезе у складу с посебним законом; 
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19) одређивање програма обуке и уређивање начина и поступка планирања и 
спровођења планова обуке грађана преко надлежних територијалних 
органа Министарства одбране, у сарадњи са Генералштабом Војске 
Србије; 

19) ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ И УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА И 
ПОСТУПКА ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПЛАНОВА ОБУКЕ ГРАЂАНА 
ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ ПРЕКО НАДЛЕЖНИХ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНА 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ, У САРАДЊИ СА СУБЈЕКТИМА СИСТЕМА 
ОДБРАНЕ И ГЕНЕРАЛШТАБОМ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 

20) планирање, САРАДЊА и организовање цивилно-војних односа у 
извршавању заједничких послова у области одбране и безбедности; 

21) уређивање организације, задатака, начина и посебних услова вршења 
спортске, музејске, архивске, издавачко-информативне, библиотечко-
информационе, музичке и филмске делатности и других делатности за 
потребе Министарства одбране и Војске Србије под условима прописаним 
посебним законом којим се уређују ове делатности; 

22) уређивање начина вредновања, чувања и развијања војних традиција у 
Министарству одбране и Војсци Србије (војни ветерани, заштита спомен-
обележја у војним објектима и спомен-собе) и начина сарадње са 
удружењима која негују традиције ослободилачких ратова Србије; 

23) уређивање система селекције, класификације, каријерног вођења и 
саветовања и психолошке делатности у складу са законом; 

24) организовање, модернизацију и унапређење телекомуникационо-
информатичког обезбеђења и средстава посебне намене за потребе 
Министарства одбране и Војске Србије и криптозаштите за потребе 
Министарства одбране и Војске Србије и других државних органа; 

25) уређивање начина и поступка усклађивања телекомуникационо-
информатичког обезбеђења, телекомуникационих и рачунарских мрежа и 
средстава с потребама одбране под условима прописаним посебним 
законом; 

25а) УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА, ПОСТУПКА, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И 
УНАПРЕЂЕЊА САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА ЉУДИ И СРЕДСТАВА У 
СИСТЕМУ ОДБРАНЕ; 

26) прописивање начина и посебних услова и поступака за уређење и 
припрему територије и акваторије за потребе одбране; 

27) одређивање и прописивање заштитних зона око војних комплекса, војних 
објеката и објеката војне инфраструктуре И ВОЈНИХ ОБЈЕКАТА и мера 
њихове заштите, обележавања и овлашћења за приступ тим објектима; 

28) уређивање начина и поступка истраживања, развоја, производње и 
промета наоружања и војне опреме за потребе Војске Србије; 

29) опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране, 
спровођење поступка набавки у складу са законом којим се уређују јавне 
набавке и материјално обезбеђивање Војске Србије; 

30) планирање, управљање, контролу и спровођење безбедносно-
обавештајних послова од значаја за одбрану у складу са законом; 

31) планирање и организовање школовања и усавршавања за рад на 
пословима одбране и безбедности земље и надзор над радом војних 
школа у складу с посебним законом; 

32) развој војног образовања и војне научноистраживачке делатности од 
значаја за одбрану и Војску Србије и уређивање начина и поступка за 
њихово усклађивање с општим системом образовања и 
научноистраживачке делатности у Републици Србији под условима 
прописаним законом којим се уређују ове делатности; 

33) организовање, планирање, спровођење и развој научноистраживачке и 
инвентивне делатности од значаја за одбрану; 
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34) статусна и друга питања припадника Војске Србије у складу са законом; 
35) доношење аката о организацији команди, јединица и установа Војске 

Србије и аката о организацији војних јединица и војних установа које су 
организационо и функционално везане за Министарство одбране; 

35) ДОНОШЕЊЕ АКАТА О ОРГАНИЗАЦИЈИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 

36) образовање и организовање финансијске службе у Министарству одбране, 
командама, јединицама и установама Војске Србије и војним јединицама и 
војним установама које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране у складу с прописима о буџетском систему; 

37) образовање и укидање изасланстава одбране и војних представништава, у 
складу с одлуком Владе о броју и распореду изасланстава одбране и 
војних представништава Републике Србије у иностранству; 

38) организовање и унапређење информационог система у области 
материјалног и финансијског пословања за потребе финансијског 
извештавања, сагласно усвојеним стандардима; 

39) уређивање начина и поступка планирања, програмирања, буџетирања и 
извршења у Министарству одбране и Војсци Србије; 

39) БЛИЖЕ УРЕЂИВАЊЕ НАЧИНА И ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА 
СРЕДЊОРОЧНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У МИНИСТАРСТВУ 
ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ БУЏЕТСКИ СИСТЕМ; 

40) планирање, организовање, извршење и контролу материјалног и 
финансијског пословања; 

41) планирање, организовање, надзор и изградњу војних објеката, као и 
инвестиционо одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у 
Министарству одбране и Војсци Србије; 

42) прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање 
непокретних ствари за војне потребе, стамбених зграда, станова, гаража, 
пословног простора за потребе Министарства одбране и Војске Србије и 
објеката за привремени смештај професионалних припадника Војске 
Србије и запослених у Министарству одбране; 

43) прописивање начина и поступка пописа непокретности за посебне намене 
које користе Министарство одбране и Војска Србије и вођење војног 
катастра под условима прописаним законом којим се уређује државни 
премер и катастар; 

44) надзор и управљање над привредним друштвима регистрованим за 
производњу наоружања и војне опреме чији је оснивач Република Србија, 
односно која послују капиталом у већинском државном власништву у 
складу са законом и актом оснивача; 

45) прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање 
непокретних и покретних ствари за репрезентативне потребе Министарства 
одбране и Војске Србије у земљи и иностранству; 

46) уређивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и 
контроле безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и 
заштите од пожара и експлозија у Министарству одбране и Војсци Србије 
под условима прописаним законима којима се уређују ове делатности; 

47) уређивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и 
контроле заштите животиња и здравствени надзор над производњом и 
прометом намирница и предмета опште употребе у Министарству одбране 
и Војсци Србије; 

48) прописивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и 
контроле метролошке делатности за потребе Министарства одбране и 
Војске Србије под условима прописаним законом којим се уређује 
метролошка делатност и међународним прописима и стандардима; 
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49) прописивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и 
контроле послова стандардизације (оперативна, материјална и 
административна), типизације и унификације производа и услуга, објеката 
и уређаја за потребе одбране и Војске Србије и издавања сагласности под 
условима прописаним посебним законом којим се уређује стандардизација 
и закљученим међународним уговорима; 

50) прописивање начина и поступка организовања послова израде 
номенклатуре и кодификације ствари за посебне намене које користе 
Министарство одбране и Војска Србије; 

51) уређивање поступка за оцењивање усаглашености у истраживању, развоју 
и производњи наоружања и војне опреме, извођењу радова и вршењу 
услуга за потребе Министарства одбране и Војске Србије под условима 
прописаним посебним законом којим се уређује ова делатност и 
прихваћеним међународним прописима, стандардима одбране и сродним 
документима; 

52) доношење стандарда одбране Републике Србије (СОРС), прописа о 
квалитету производа и сродних докумената, метролошких услова и 
упутстава за преглед мерне опреме у области одбране; 

53) прописивање начина одређивања тактичких и техничких носилаца за 
наоружање и војну опрему и остала средства у Министарству одбране и 
Војсци Србије; 

54) сарадњу и координацију са органима државне управе и осталим државним 
органима, органима аутономних покрајина и органима јединица локалне 
самоуправе у припремању и спровођењу планова одбране и извршавању 
прописаних надлежности, права и дужности; 

55) организацију, преношење и спровођење мера приправности, мобилизације 
и попуне државних органа, органа јединица локалне самоуправе, 
привредних  

56) заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним саобраћајем за 
потребе одбране под условима прописаним законом којим се уређује 
ваздушни саобраћај; 

57) заједнички цивилно-војни систем управљања унутрашњим пловним 
путевима и ратним режимом пловидбе под условима прописаним законом 
којим се уређује унутрашња пловидба; 

58) доношење аката о оснивању војноздравствених установа примарног, 
секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите; 

58а) УРЕЂИВАЊЕ ПЛАНИРАЊА РАЗВОЈА СИСТЕМА ОДБРАНЕ; 
59) друге послове одређене законом. 
 

Министар одбране у обављању послова из става 2. овог члана доноси: 
наређења, наредбе, налоге, одлуке, правила, смернице, упутства и прописе и 
друга акта за које је овлашћен овим законом и другим законима. 

 
За извршавање аката које доноси председник Републике и доношење аката 

по овлашћењу председника Републике, министар одбране доноси: наређења, 
наредбе, смернице, одлуке, правила и друга акта, и одговоран је за њихово 
извршавање. 

 
Прописи из ст. 3. и 4. овог члана објављују се у "Службеном војном листу", 

на начин који пропише министар одбране. 
 

Члан 15. 
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Генералштаб Војске Србије је у саставу Министарства одбране и врши 
послове из своје надлежности, у складу са законом и овлашћењима 
председника Републике и министра одбране. 

 
Генералштаб Војске Србије обавља послове који се односе на: 

1) израду доктринарних докумената; 
2) израду Плана употребе војске Србије; 
3) израду Плана мобилизације Војске Србије; 
4) израду смерница за изградњу оперативне и функционалне способности 

Војске Србије; 
5) припрему ПРЕДЛОГА аката о организацији команди, јединица и установа 

Војске Србије; 
5а) геотопографско обезбеђење и израду геотопографског материјала за 

потребе одбране и других корисника ван система одбране; 
6) организовање мера приправности на основу аката председника Републике 

или министра одбране; 
7) друге послове одређене законом и актима председника Републике и 

министра одбране. 
 

Члан 21. 

 
Заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним саобраћајем за 
потребе одбране обухвата: 

 
1) управљање ваздушним простором и организовање ваздушног осматрања и 

обавештавања у координацији с другим надлежним органима и 
организацијама;  

2) организовање контроле и заштите ваздушног простора;  
3) примену безбедносних регулаторних захтева;  
4) учешће у припреми националног програма безбедности ваздушног 

саобраћаја;  
4а) учешће у припреми и организовању система трагања и спасавања; 
5) организовање заштите територије и система за управљање ваздушним 

саобраћајем од терористичког деловања из ваздушног простора;  
6) модернизацију система, опреме војних ваздухоплова и примену 

међународних стандарда у односу на обуку пилота и начин управљања 
ваздухопловом ради повећања безбедности ваздушног саобраћаја и 
ефикасног коришћења ваздушног простора;  

7) интероперабилност у системима комуникације, навигације и извиђања 
ваздушног простора; 

8) одобравање и надзор активности на снимању из ваздушног простора;  
9) садржај, начин израде и дистрибуцију војног ваздухопловног 

информативног пакета;  
10) издавање одобрења за изградњу војних ваздухопловних објеката и 

сагласности за изградњу цивилних ваздухопловних објеката;  
11) одобравање коришћења војних објеката за потребе страних војних 

ваздухоплова;  
12) давање сагласности надлежном органу за превоз опасних материја и 

биолошких агенса који могу изазвати или пренети заразне болести људи и 
животиња, наоружања и војне опреме и робе двоструке намене у 
ваздухопловном простору Републике Србије; 

13) организовање службе трагања и спасавања војних ваздухоплова;  
14) примену међународних ваздухопловних стандарда и препорука у цивилно-

војној кооперацији и координацији;  
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15) организовање система за управљање ваздушним саобраћајем у ратном и 
ванредном стању, сагласно Плану употребе Војске Србије;  

16) предлагање прописа и других докумената у складу с прописима о 
ваздушном саобраћају; 

17) обављање других послова из области управљања ваздушним саобраћајем 
за   потребе одбране. 

 
ЗА ПОТРЕБЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ФУНКЦИОНИСАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СЛУЖБЕ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА 
ВОЈНИХ ВАЗДУХОПЛОВА И ЗА РАЗВОЈ СПОСОБНОСТИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗА 
УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ ТРАГАЊА И СПАСАВАЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЦИВИЛНОГ 
ВАЗДУХОПЛОВСТВА МОЖЕ СЕ ОСНОВАТИ БУЏЕТСКИ ФОНД. 

 
Члан 22. 

 
Министарство одбране обавља послове међународне сарадње у 

области одбране и војне сарадње, у складу са законом и другим прописима који 
уређују међународну сарадњу и закључивање међународних уговора. 

 
У Министарству одбране води се евиденција потврђених међународних 

уговора из области одбране и војне сарадње, у складу с упутством које доноси 
министар одбране.  

 
Министарство одбране остварује међународну сарадњу и организује 

међународну војну сарадњу за потребе Војске Србије И ЦИВИЛНЕ ОДБРАНЕ, у 
складу с утврђеном стратегијом и политиком одбране. 

 
У области сарадње из става 3. овог члана ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, 

Министарство одбране може да закључује споразуме којима се уређују питања 
од заједничког интереса у области одбране и војне сарадње, а не преузимају се 
нове обавезе за Републику Србију. 
 

Члан 23а 
 

У Министарству одбране води се евиденција о погинулим, несталим, 
рањеним, заробљеним и убијеним припадницима оружаних снага бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије за период од 1991. до 19. 
маја 1992. године и евиденција о несталим и погинулим припадницима Војске 
Југославије на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија 1998. и 1999. 
године, ради издавања исправа у вези с остваривањем права по основу учешћа 
у оружаним сукобима и борбеним дејствима на подручју бивше Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Југославије 
физичким лицима и органима државне управе који решавају о правима по 
основу учешћа у оружаним снагама и борбеним дејствима. 

 
У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ВОДИ СЕ ЕВИДЕНЦИЈА О ПОГИНУЛИМ, 

НЕСТАЛИМ, РАЊЕНИМ, ЗАРОБЉЕНИМ И УБИЈЕНИМ ПРИПАДНИЦИМА 
ОРУЖАНИХ СНАГА БИВШЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1991. ДО 19. МАЈА 1992. ГОДИНЕ И 
ЕВИДЕНЦИЈА О НЕСТАЛИМ И ПОГИНУЛИМ ПРИПАДНИЦИМА ВОЈСКЕ 
ЈУГОСЛАВИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА 
ПЕРИОД ОД 23. МАРТА 1998. ГОДИНЕ ДО 26. ЈУНА 1999. ГОДИНЕ И ЗА 
ПЕРИОД ОД 23. МАРТА 2001. ГОДИНЕ ДО 30. ЈУНА 2001. ГОДИНЕ, РАДИ 
ИЗДАВАЊА ИСПРАВА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА И ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
КОЈИ РЕШАВАЈУ О ПРАВИМА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА У ОРУЖАНИМ 
СУКОБИМА И БОРБЕНИМ ДЕЈСТВИМА, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА 
СЕ УРЕЂУЈЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК И ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ. 
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Евиденције из става 1. овог члана садрже: име и презиме, дан, месец, 

годину и место рођења, јединствени матични број грађана (ЈМБГ), 
пребивалиште, статус (идентификација), националност, чин, стање, место 
стања, датум стања, опис стања, тип установе у којој је лице лечено, порекло 
података и остале податке о спроведеним активностима у вези са 
проналажењем лица. 

 
Евиденције из става 1. овог члана чувају се трајно. 

 
Члан 24.  

 
Министарства, у оквиру свог делокруга, извршавају законе из области одбране, 
прописе за рад у ратном и ванредном стању, општа акта Народне скупштине и 
Владе, задатке утврђене Планом одбране Републике Србије и одговарају за 
поступање правних лица која су у њиховој надлежности.  
 
Министарства у области одбране: 
 

1) на захтев Министарства одбране израђују акта и прилоге за припрему 
Плана одбране Републике Србије, у складу с прописима којима се уређује 
начин израде планова одбране; 

1а) достављају податке о билансним потребама и могућностима вршења 
производње и услуга од значаја за одбрану из делокруга својих 
надлежности; 

2) обезбеђују планиране капацитете и обавезне резерве од значаја за 
одбрану, у складу с одлукама и захтевима Владе; 

3) прате стање припрема за одбрану из делокруга својих надлежности и 
одговарају за њихово спровођење; 

3) ОРГАНИЗУЈУ И ПРАТЕ СТАЊЕ ПРИПРЕМА ЗА ОДБРАНУ СУБЈЕКАТА ИЗ 
ДЕЛОКРУГА СВОЈИХ НАДЛЕЖНОСТИ И ОДГОВАРАЈУ ЗА ЊИХОВО 
СПРОВОЂЕЊЕ; 

4) сачињавају свој план одбране и спроводе сопствене припреме за рад у 
ратном и ванредном стању;  

5) доносе методолошка, стручна и техничка упутства припрема за одбрану 
правних лица из делокруга своје надлежности;  

6) предлажу Влади утврђивање обавеза привредних друштава, других 
правних лица и предузетника од значаја за одбрану из делокруга својих 
надлежности; 

7) планирају и спроводе мере цивилне заштите и спасавања, одређене 
законом и прописима о цивилној заштити;  

8) оспособљавају запослене и предузимају мере неопходне за успешно 
функционисање привредних и других делатности у ратном и ванредном 
стању; 

9) спроводе мере приправности у ванредном стању и друге мере неопходне за 
прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању; 

10) обављају и друге послове одређене законом и Планом одбране Републике 
Србије. 

 
Органи из става 1. овог члана непосредно извршавају задатке одбране 
утврђене плановима одбране и одлукама надлежних органа.  
 

Члан 29. 

 
Органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе, у оквиру 
свог делокруга, одговорни су за стање припрема за одбрану, као и за стање 
припрема привредних друштава, других правних лица и предузетника преко 



26 

којих грађани непосредно задовољавају своје потребе или се реализују задаци 
из Плана одбране Републике Србије.  
 
Аутономне покрајине, општине, градови и град Београд у оквиру својих 
надлежности у области одбране: 
 

1) израђују своје планове одбране који су саставни део Плана одбране 
Републике Србије; 

2) предузимају мере за усклађивање припрема за одбрану правних лица у 
делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама 
аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије; 

3) предузимају мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и 
ванредном стању; 

4) спроводе мере приправности и предузимају друге мере потребне за 
прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању; 

5) обављају и друге послове одређене законом. 
 
У ратном и ванредном стању, органи из става 1. овог члана извршавају законе, 
друге прописе и општа акта Народне скупштине и Владе, као и прописе донете 
из надлежности органа аутономних покрајина и органа јединица локалне 
самоуправе. 
 

Члан 39. 

 
Ако су угрожени: део територије Републике Србије, гранични појас, граница, 
живот и здравље људи и животиња и материјална добра на том подручју, на 
заједнички предлог министра унутрашњих послова и министра одбране, а уз 
сагласност председника Републике, Влада образује полицијске и војне снаге за 
извршавање заједничких задатака.  
 
У извршавању задатака из става 1. овог члана, полицијске и војне снаге су 
потчињене старешини Војске Србије кога овласти председник Републике, на 
заједнички предлог министра унутрашњих послова и министра одбране. 
 

Логистичка подршка Војске Србије 
 

МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
 

Члан 44. 

 
Управљање ресурсима одбране неопходним за логистичку подршку Војске 

Србије реализује се у оквиру система планирања, програмирања, буџетирања и 
извршења финансирања одбране. 
 

Министар одбране уређује материјално и финансијско пословање Војске 
Србије и контролу трошкова Војске Србије, у складу са прописима којима се 
уређује материјално и финансијско пословање и контрола за буџетске 
кориснике.  
 

ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 45. 

 
Логистичка подршка Војске Србије реализује се ради задовољавања 

оперативних потреба Војске Србије у:  
 

1) одржавању наоружања и војне опреме; 
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2) снабдевању наоружањем и војном опремом и другим средствима; 
3) општим логистичким потребама; 
4) планирању, изградњи, рушењу, уклањању и одржавању објеката 

инфраструктуре; 
5) саобраћају и транспорту људи и средстава; 
6) здравственој заштити; 
7) ветеринарској заштити; 
8) безбедности и здрављу на раду; 
9) заштити животне средине; 
10) заштити од пожара и експлозија; 
11) ловно-шумској делатности; 
12) другим логистичким делатностима од значаја за одбрану и Војску Србије. 

 
Логистичку подршку из става 1. овог члана обављају установе и јединице 

Војске Србије. 
 

ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЉАЈУ 
УСТАНОВЕ И ЈЕДИНИЦЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КАО И ВОЈНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ 
СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО 
ОДБРАНЕ, У КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ЛОГИСТИЧКЕ 
ПОДРШКЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КОЈЕ НЕМАЈУ СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА, 
ОДНОСНО КОЈЕ ПОСЛУЈУ ПО ПРОПИСИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ НА 
БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ. 
 

Делатности из става 1. овог члана могу обављати и: 
 

1) војне установе које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране у којима се обављају послови за потребе 
логистичке подршке Војске Србије, које немају статус правног лица; 

2) војне установе које су организационо и функционално везане за 
Министарство одбране које обављају производну и услужну делатност и 
делатност изградње, и одржавања објеката инфраструктуре И ФИЗИЧКО – 
ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА и послују по принципу стицања и расподеле 
добити, које уписом у судски ОДГОВАРАЈУЋИ регистар посебних правних 
лица стичу статус правног лица; 

3) једночлана привредна друштва образована од постојећих војних установа; 
4) привредна друштва и предузетници који су основани и послују у складу са 

законом који уређује привредна друштва; 
5) јавна предузећа и установе која су основана и послују у складу са 

прописима о јавним предузећима и установама. 
 
Војне установе из става 3. тачка 2) овог члана и једночлана привредна друштва 
из става 3. тачка 3) овог члана оснива Влада, на предлог министра одбране. 
 

Планирање, организовање, спровођење и контролу вршења логистичке 
подршке из става 1. овог члана уређује министар одбране. 
 

„ВОЈНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ ПОСЛУЈУ ПО ПРИНЦИПУ СТИЦАЊА И 
РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ 

 
Члан 46а 

 
ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ ИЗ ЧЛАНА 45. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ДРУГЕ 

ПОСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, 
МОГУ ОБАВЉАТИ ВОЈНЕ УСТАНОВЕ КОЈЕ СУ ОРГАНИЗАЦИОНО И 
ФУНКЦИОНАЛНО ВЕЗАНЕ ЗА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, КОЈЕ ОБАВЉАЈУ 
ПРОИЗВОДНУ И УСЛУЖНУ ДЕЛАТНОСТ, ДЕЛАТНОСТ ИЗГРАДЊЕ И 
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ, ФИЗИЧКО- ТЕХНИЧКО 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛУЈУ ПО ПРИНЦИПУ 
СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, А КОЈЕ КОЈЕ УПИСОМ У 
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР СТИЧУ СТАТУС ПРАВНОГ ЛИЦА. 
 

ПОРЕД ВОЈНИХ УСТАНОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЛОГИСТИЧКУ 
ПОДРШКУ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ МОГУ ОБАВЉАТИ И: 
 

1) ЈЕДНОЧЛАНА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА ОБРАЗОВАНА ОД ПОСТОЈЕЋИХ 
ВОЈНИХ УСТАНОВА; 

2) ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ КОЈИ СУ ОСНОВАНИ И 
ПОСЛУЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПРИВРЕДНА 
ДРУШТВА; 

3) ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ КОЈА СУ ОСНОВАНА И ПОСЛУЈУ У 
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА. 

 
ВОЈНЕ УСТАНОВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И ЈЕДНОЧЛАНА 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА ОСНИВА ВЛАДА, 
НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ. 
 

Члан 47. 

 
Грађани у одбрани земље имају право и дужност да извршавају војну, 

радну и материјалну обавезу и учествују у цивилној заштити и обучавању за 
одбрану, у складу са законом, одлукама надлежних органа и плановима 
одбране. 
 

Грађани који имају основни распоред за извршавање војне, радне и 
материјалне обавезе у одбрани земље могу бити распоређени и на друге 
дужности од значаја за одбрану према одлуци надлежних органа. 
 

Члан 51. 
 

Радној обавези подлежу сви за рад способни грађани који су навршили 
18 година живота до 65 година (мушкарци), односно до 60 година (жене), а 
немају ратни распоред у Војсци Србије.  
 

РАДНОЈ ОБАВЕЗИ ПОДЛЕЖУ СВИ ЗА РАД СПОСОБНИ ПУНОЛЕТНИ 
ГРАЂАНИ ДО НАВРШЕНЕ ГОДИНЕ ЖИВОТА У КОЈОЈ СУ, У СКЛАДУ СА 
ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА, ОСТВАРИЛИ УСЛОВЕ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА ИЗ 
ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА, А НЕМАЈУ РАТНИ РАСПОРЕД 
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ. 
 

Припадници органа унутрашњих послова радну обавезу извршавају у 
том органу. 
 

За потребе извршавања обавезе из става 1. овог члана води се 
евиденција, у складу с посебним законом. 

 
Члан 60а 

 
Начин обучавања грађана за одбрану земље уређује Влада, на предлог 

министра одбране. 
НАЧИН ОБУЧАВАЊА И КАТЕГОРИЈУ ГРАЂАНА КОЈУ ЋЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ ОБУЧАВАТИ МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УРЕЂУЈЕ 
ВЛАДА, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА ОДБРАНЕ. 
 

Члан 62. 
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Привредна друштва, друга правна лица и предузетници од значаја за 

одбрану у обављању својих делатности, дужни су да врше и послове одбране 
земље, који се односе на планирање, организовање, припремање и 
оспособљавање за рад у ратном и ванредном стању и одговорни су за 
обезбеђивање обима производње и вршење услуга у делатностима за које су 
регистровани, на нивоу утврђеном плановима одбране и одлукама надлежних 
органа. 
 

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници од значаја за 
одбрану, организације, службе и други субјекти који се у оквиру своје 
делатности баве пословима осматрања, обавештавања и узбуњивања, заштите 
и спасавања људи, животиња и материјалних добара, настављају са својом 
делатношћу у ратном и ванредном стању, у складу с Планом одбране 
Републике Србије.  
 

ОСТАЛА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ИЗ СВОГ ДЕЛОКРУГА, НА ЗАХТЕВ 
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ, ДОСТАВЉАЈУ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ. 
 

Члан 68. 
 

При пројектовању, изградњи и реконструкцији инвестиционих објеката од 
значаја за одбрану земље и изради просторних и урбанистичких планова, 
правна и физичка лица - инвеститори, дужни су да се придржавају посебних 
услова и захтева у погледу потреба одбране земље. 
 

При пројектовању и изградњи објеката од значаја за одбрану, а посебно 
јавних склоништа, инвеститори су дужни да поштују стандарде приступачности 
тих објеката за особе са инвалидитетом, децу и старе особе. 
 

Обавезе при пројектовању, изградњи и реконструкцији склоништа 
прописане су посебним законом. 
 

Привредна друштва, друга правна и физичка лица која су овлашћена за 
припремање и извршавање просторних и урбанистичких планова, као и органи 
који те планове доносе дужни су да у погледу потреба одбране земље и 
заштите од ратних разарања поступају у складу с прописаним мерама и 
захтевима Министарства одбране.  
 

Захтеве и мере из ст. 1. и 4. овог члана ближе уређује министар 
одбране. 

 
Члан 76. 

 
Удружења могу програме свог рада заснивати на пројектима и 

активностима у областима од значаја за одбрану. 
 

УДРУЖЕЊЕ КОЈЕ ДЕЛУЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А 
СВОЈЕ ДЕЛОВАЊЕ ТЕЖИШНО ЗАСНИВА У ОБЛАСТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ И СВОЈИМ ПРОГРАМОМ И ПРАКТИЧНИМ ДЕЛОВАЊЕМ, 
МАСОВНОШЋУ И ОРГАНИЗОВАНОШЋУ ДОПРИНОСИ ЈАЧАЊУ СИСТЕМА 
ОДБРАНЕ, МОЖЕ СТЕЋИ СТАТУС УДРУЖЕЊА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ. 
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Министарство одбране може, на основу претходно утврђених 
критеријума, учествовати у финансирању пројеката и активности удружења у 
областима од значаја за одбрану. 
 

Критеријуме и поступак доделе средстава из става 2. овог члана 
прописује Влада, на предлог Министарства одбране. 
 

КРИТЕРИЈУМЕ И ПОСТУПАК ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД 
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА И ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
 

Члан 81. 
 

Припреме за одбрану у Републици Србији се организују, планирају и 
спроводе ради извршавања задатака и ефикасног и јединственог деловања 
снага одбране.  
 

Планом одбране Републике Србије утврђују се задаци свих субјеката 
одбране, у погледу организације снага, средстава, мера и поступака за рад 
државних органа и употребу Војске Србије и других снага одбране у ратном и 
ванредном стању. 
 

Планом одбране Републике Србије утврђују се: мере приправности; 
употреба Војске Србије; задаци и мере за мобилизацију; функционисање 
цивилне заштите, осматрања и обавештавања и обезбеђење командовања и 
руковођења коришћењем телекомуникационих средстава; организација 
државних органа и њихово функционисање; задаци и обавезе правних лица и 
предузетника за вршење производње и услуга и друге мере и активности од 
интереса за одбрану Републике Србије у ратном и ванредном стању.  
 

План одбране Републике Србије припрема Министарство одбране и 
предлаже Влади, осим прилога за области које припремају органи државне 
управе у чијем су делокругу ови послови. 
 

Прилоге Плана одбране Републике Србије за државне органе и органе 
државне управе, органе аутономних покрајина, органе јединица локалне 
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица од значаја за одбрану 
Републике, припремају органи из става 4. овог члана. 
 

План мобилизације Војске Србије и План употребе Војске Србије 
израђује Генералштаб Војске Србије, а председнику Републике предлаже 
министар одбране. 
 

Лица која обављају послове планирања одбране и руковаоци планова 
одбране у државним органима, органима аутономних покрајина, јединицама 
локалне самоуправе, привредним друштвима, другим правним лицима и 
предузетницима од значаја за одбрану, подлежу безбедносној провери И 
ИЗДАЈЕ ИМ СЕ ОДГОВАРАЈУЋИ СЕРТИФИКАТ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА. 
 

Начин и поступак извршавања обавезе планирања из става 1. овог 
члана и организовања припрема за одбрану уређује Влада.  
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Члан 102. 

 
Тајни подаци који се односе на систем одбране, означени као подаци од 

интереса за националну безбедност и систем одбране (према одредбама 
посебног закона), штите се у складу са законом. 
 

ТАЈНИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА СИСТЕМ ОДБРАНЕ ОЗНАЧЕНИ 
КАО ПОДАЦИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, КАО И ТАЈНИ ПОДАЦИ НАСТАЛИ У РАДУ КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И 
УСТАНОВА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ЧИЈИМ БИ ОТКРИВАЊЕМ НЕОВЛАШЋЕНИМ 
ЛИЦИМА НАСТАЛА ШТЕТА, ШТИТЕ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ТАЈНОСТИ ПОДАТКА И НЕ МОГУ СЕ УЧИНИТИ 
ДОСТУПНИМ ЈАВНОСТИ. 

 
ТАЈНИМ ПОДАЦИМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА СИСТЕМ ОДБРАНЕ СМАТРАЈУ 

СЕ: 
1) ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА СИСТЕМ НАЦИОНАЛНЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ, ЧИЈИМ БИ ОТКРИВАЊЕМ НЕОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА 
МОГЛА НАСТАТИ ШТЕТА ПО ИНТЕРЕСЕ И ЦИЉЕВЕ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ; 

2) ПОДАЦИ О ПЛАНОВИМА УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, РАТНОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФОРМАЦИЈИ КОМАНДИ, ЈЕДИНИЦА И УСТАНОВА ВОЈСКЕ 
СРБИЈЕ, ПОДАЦИ О БОРБЕНИМ И ДРУГИМ МАТЕРИЈАЛНИМ СРЕДСТВИМА, 
ОДНОСНО ВРСТАМА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ НАМЕЊЕНИХ ПОТРЕБАМА 
ОДБРАНЕ, ЧИЈИМ БИ ОТКРИВАЊЕМ НЕОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА МОГЛА 
НАСТАТИ ШТЕТА ПО ОПЕРАТИВНУ И ФУНКЦИОНАЛНУ СПОСОБНОСТ 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ; 

3) ПОДАЦИ О ПАТЕНТИМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ И 
СРЕДСТВИМА И УРЕЂАЈИМА НАМЕЊЕНИМ ОДБРАНИ, КОЈИ СУ У ПРОЦЕСУ 
УСВАЈАЊА И ИСПИТИВАЊА; 

4) ПОДАЦИ О ВОЈНИМ ОБЈЕКТИМА И ДРУГИМ НЕПОКРЕТНОСТИМА 
ЗНАЧАЈНИМ ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ, ИЗУЗЕВ ПОДАТАКА КОЈИ СУ ПРЕМА 
ПРОПИСИМА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НЕОПХОДНИ ЗА ПРОЦЕНУ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ; 

5) ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА, РАДЊАМА И ПОСТУПЦИМА, 
САДРЖАНИ У ОДЛУКАМА, НАРЕЂЕЊИМА, САОПШТЕЊИМА И ДРУГИМ 
АКТИМА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ, ЧИЈЕ БИ ОТКРИВАЊЕ НАНЕЛО 
ШТЕТУ ИНТЕРЕСИМА СНАГА ОДБРАНЕ.  
 

ВЛАДА НА ПРЕДЛОГ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ 
ПОДАТАКЕ ЗНАЧАЈНЕ ЗА СИСТЕМ ОДБРАНЕ КОЈИ СЕ МОРАЈУ ЧУВАТИ И 
ШТИТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ТАЈНОСТИ 
ПОДАТАКА, ПОСЛОВЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА СИСТЕМ ОДБРАНЕ КОЈЕ 
У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
ТРЕБА ШТИТИТИ ПРИМЕНОМ ПОСЕБНИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ, КАО И 
КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ПОПУНУ РАДНИХ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ ОВИ ЗАДАЦИ И 
ПОСЛОВИ ОБАВЉАЈУ. 
 

Члан 105. 

 
Непокретним стварима за посебне намене сматрају се: земљиште, 

зграде, подземни и надземни објекти с пратећом инфраструктуром, који се у 
Министарству одбране и Војсци Србије користе за војне потребе, као и друге 
непокретне ствари које се налазе у војном кругу. 
 

Непокретности из става 1. овог члана су у својини Републике Србије. 
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Начин вођења посебне евиденције о непокретностима из става 1. овог 
члана и вредносно праћење под условима прописаним законом којим се уређује 
државни премер и катастар, као и начин и поступак пописа непокретности, 
прописује министар одбране. 
 

НАЧИН ПРИБАВЉАЊА, РАСПОЛАГАЊА, КОРИШЋЕЊА, УПРАВЉАЊА 
И ОДРЖАВАЊА НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
 

НАЧИН ВОЂЕЊА ПОСЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О НЕПОКРЕТНОСТИМА ИЗ 
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА И ВРЕДНОСНО ПРАЋЕЊЕ ПОД УСЛОВИМА 
ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ДРЖАВНИ ПРЕМЕР И 
КАТАСТАР, КАО И НАЧИН И ПОСТУПАК ПОПИСА НЕПОКРЕТНОСТИ, 
ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР ОДБРАНЕ. 
 

Приступ непокретним стварима за посебне намене, ван случајева 
њиховог редовног коришћења, дозвољен је само по претходно прибављеном 
одобрењу министра одбране.  
 

Права на непокретностима посебне намене које користе Министарство 
одбране и Војска Србије уписују се у јавну књигу о евиденцији непокретности и 
права на њима, у складу са законом и у евиденцију војних непокретности, на 
начин који пропише министар одбране. 
 

Члан 105а 

 
 СТАБИЛНУ СПЕЦИФИЧНУ ОПРЕМУ КОЈА СЕ КОРИСТИ У 
МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ И ВОЈСЦИ СРБИЈЕ ЧИНЕ СВЕ НЕПОКРЕТНЕ 
СТВАРИ КОЈЕ У ТОКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ РАДЕ У УСЛОВИМА ПОСЕБНОГ 
РИЗИКА, КАО ШТО СУ: КОТЛОВИ, ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ, УРЕЂАЈИ НА 
ГАС, УРЕЂАЈИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ЕКСПЛОЗИВНОЈ СРЕДИНИ, 
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ДРУГА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ. 

 
 СТАБИЛНА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА 
ПОДЛЕЖЕ ТЕХНИЧКОЈ КОНТРОЛИ КОЈИ ВРШЕ ОДГОВОРНА СТРУЧНА ЛИЦА 
У МИНИСТАРСТСТВУ ОДБРАНЕ. 

 
 НАЧИН И УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТЕХНИЧКЕ КОНТРОЛЕ 
НАД СТАБИЛНОМ СПЕЦИФИЧНОМ ОПРЕМОМ ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР 
ОДБРАНЕ. 
 

Члан 107б 
 

Војно правобранилаштво у правним поступцима пред судовима, 
органима управе и другим надлежним органима заступа Министарство одбране 
и Војску Србије када имају положај странке или умешача о чијим правима и 
обавезама се одлучује у тим поступцима. 

 
Када је прописано да је у одређеном поступку или за предузимање само 

одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката, 
Војно правобранилаштво је овлашћено да предузима заступање под истим 
условима као и адвокат. 

 
Војно правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за 

рад Министарства одбране и Војске Србије када је то од значаја за заштиту 
имовинских права и интереса Министарства одбране и Војске Србије и о 
уоченим проблемима обавештава министра одбране и друге надлежне органе. 
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Војно правобранилаштво је овлашћено да покрене поступак за оцену 
уставности и законитости прописа и општих аката ако оцени да су прописом, 
односно општим актом повређена имовинска права и интереси Републике 
Србије у погледу средстава која користе Министарство одбране и Војска Србије 
за потребе одбране и безбедности или законом утврђен положај Војске Србије. 
Војно правобранилаштво даје правна мишљења на моделе, односно нацрте 
правних послова које Министарство одбране и Војска Србије закључују са 
другим правним субјектима, ако ти правни послови за предмет имају имовинска 
права и обавезе Министарства одбране и Војске Србије. 

 
Војно правобранилаштво може на захтев другог правобранилаштва 

пружити стручну помоћ или преузети заступање. 
 
Војно правобранилаштво пре покретања парнице или другог судског или 

управног поступка или у току тог поступка предузима потребне мере ради 
споразумног решавања спорног односа. 

 
ВОЈНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО МОЖЕ ПО ПОТРЕБИ АНГАЖОВАТИ 

СУДСКЕ ВЕШТАКЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ СТРУКЕ СА ЛИСТЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА. 
 

Члан 107г 

 
Војног правобраниоца и заменике војног правобраниоца поставља 

министар одбране из састава професионалних припадника Војске Србије. 
 

За војног правобраниоца и заменике војног правобраниоца може бити 
постављено лице које испуњава услове прописане за постављење државног 
правобраниоца, односно заменика државног правобраниоца. 

 
Члан 107д 

 
Запослени у Војном правобранилаштву јесу: секретар Војног 

правобранилаштва, правобранилачки помоћници и правобранилачки 
приправници. 

 
ЗАПОСЛЕНИ У ВОЈНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ СУ: СЕКРЕТАР 

ВОЈНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, ПРАВОБРАНИЛАЧКИ ПОМОЋНИЦИ, 
ПРАВОБРАНИЛАЧКИ ПРИПРАВНИЦИ И ДРГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНО 
ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ПРАТЕЋИМ ПОСЛОВИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД 
ВОЈНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА. 

 
На права и обавезе војног правобраниоца, заменика војног 

правобраниоца и запослених у Војном правобранилаштву примењују се 
прописи о служби 
 

Члан 108. 

 
Послове државне управе у Министарству одбране обављају државни 

службеници, намештеници и професионална војна лица, која су распоређена 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИПАДНИЦИ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, КОЈИ СУ 
РАСПОРЕЂЕНИ у Министарство одбране.  
 

Канцеларијско пословање у Министарству одбране и Војсци Србије 
уређује Влада. 
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Члан 108а 

 
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И 

ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ ЈЕДНАКО СЕ 
ОДНОСЕ НА ЖЕНЕ И МУШКАРЦЕ. 
 

Члан 109. 

 
Саставни део Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Министарству одбране су прилози који садрже систематизована 
радна места ЈЕ ПРЕГЛЕД БРОЈА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ И 
ФОРМАЦИЈСКИХ МЕСТА професионалних припадника Војске Србије 
распоређених у Министарство одбране и војним јединицама и војним 
установама у којима се не обављају послови из надлежности Министарства 
одбране, а који су организационо и функционално везани за Министарство 
одбране.  

 
Члан 112. 

 
Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице: 
 

1) ако не поступи по налогу овлашћеног лица за инспекцијске послове (члан 
17. став 2); 

2) ако Министарству одбране не достави податке од значаја за одбрану из 
свог делокруга (члан 27. став 1); 

2) АКО МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ НЕ ДОСТАВИ ПОДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОДБРАНУ ИЗ СВОГ ДЕЛОКРУГА (ЧЛАН 27. СТАВ 1. И ЧЛАН 62. СТАВ 3); 

3) ако надлежном органу не достави податке из програма свог 
научноистраживачког рада и развоја или о свом научноистраживачком 
достигнућу или сазнањима значајним за одбрану земље, или ако 
надлежним органима не стави на увид или не преда на коришћење податке 
од значаја за одбрану земље којима располаже (члан 71); 

4) ако орган надлежан за стандардизацију и типизацију производа и услуга, 
објеката или уређаја од посебног значаја за одбрану земље не прибави 
сагласност Министарства одбране (члан 72. став 1). 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 20.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
10.000,00 до 20.000,00 динара и лице у државном органу чију је одговорност 
утврдио надлежни орган.  
 

Члан 113. 

 
Новчаном казном од 250.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице: 
 

1) ако на захтев надлежног органа приоритетно не производи предмете или не 
врши услуге од значаја за одбрану земље (члан 65); 

2) ако без сагласности надлежног органа измени намену производно-
технолошке целине која служи за производњу предмета или вршење услуга 
од посебног значаја за одбрану земље (члан 66. став 1); 
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3) ако као корисник објеката од посебног значаја за одбрану не предузима 
прописане мере заштите тих објеката (члан 67. став 2); 

4) ако се при пројектовању, изградњи и реконструкцији инвестиционих 
објеката и склоништа и изради просторних и урбанистичких планова не 
придржава посебних услова и захтева у погледу одбране или не поступа у 
складу с посебним мерама и захтевима Министарства одбране (члан 68); 

5) ако не обезбеди првенствено превожење односно вршење услуга за 
потребе Војске Србије за време ратног или ванредног стања или при 
мобилизацији Војске Србије (члан 73); 

 
6) ако своје припреме и извршавање других задатака и послова не усклади с 

Планом одбране Републике Србије и одлукама и захтевима надлежних 
органа (члан 82. став 1); 

6) АКО СВОЈЕ ПРИПРЕМЕ И ИЗВРШАВАЊЕ ДРУГИХ ЗАДАТАКА И 
ПОСЛОВА НЕ УСКЛАДИ СА ПЛАНОМ ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
ОДЛУКАМА И ЗАХТЕВИМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА (ЧЛАН 24. СТАВ 2. 
ТАЧКА 3) И ЧЛАН 82. СТАВ 1); 

7) ако не израђује своје планове развоја (члан 84. став 1); 
7) АКО НЕ ИЗРАДИ ПЛАН ОДБРАНЕ И АКО НЕ ИЗРАДИ ПЛАН РАЗВОЈА 

(ЧЛАН 24. СТАВ 2. ТАЧКА 4), ЧЛАН 28. ТАЧКА 2), ЧЛАН 29. СТАВ 2. ТАЧКА 
1) И ЧЛАН 84. СТАВ 1); 

8) ако не усклађује планове одбране у складу с насталим променама и 
потребама (члан 85. став 2); 

9) ако надлежном органу не доставља извештаје о спровођењу припрема за 
одбрану (члан 86. став 2). 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
20.000,00 до 35.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 
20.000,00 до 35.000,00 динара и лице у државном органу чију је одговорност 
утврдио надлежни орган.  



36 

АНАЛИЗA ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
Систем одбране Републике Србије први пут је на јединствени начин уређен 
доношењем Закона о одбрани и Закона о Војсци Србије 2007. године. Након 
тога су 2009. године и почетком 2015. године вршене измене и допуне чиме је 
уређена одбрана и безбедност Републике Србије и њених грађана, као и мере 
за случај ванредног стања.  
 
Основе за планирање и нормативно уређење система одбране и надлежности 
Војске Србије у одбрани утврђене су Стратегијом одбране Републике Србије, и 
Сратегијом националне безбедности РС, донетим крајем 2009. године, из којих 
произилази да је Војска Србије основни субјект система одбране који 
представља јединствену, структурно уређену целину снага и субјеката одбране 
чији је основни циљ заштита интереса Републике Србије од оружаног 
угрожавања споља. Циљеви политике одбране Републике Србије који 
проистичу из стратегијских опредељења јесу ефикасан систем одбране, мир и 
повољно безбедносно окружење и интеграција у европске и друге међународне 
безбедносне структуре. 
 

Кључни проблеми, мере и циљ овог закона 

 
Кључни проблеми које треба решити Законом о изменама и допунама Закона о 
одбрани су проблеми уочени у практичној примени Закона о одбрани 
(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др. закон и 
10/15) и усаглашавање са променама у правном систему Републике Србије 
извршеним након ступања на снагу измена и допуна које су ступиле на снагу 2015. 
године, отклањање уочених правних празнина и непрецизности у појединим 
решењима које стварају тешкоће у тумачењу одредаба закона, као и потреба 
прецизирања појединих овлашћења за доношење подзаконских аката за 
извршавање овог закона. 
 
Имајући у виду да се ради о строго поверљивом документу предлаже се да 
надлежни скупштински одбор разматра годишњи извештај Владе о стању 
припрема за одбрану, уместо да се извештај усваја на пленарној седници. 
 
Допуњује се и прецизира делокруг послова Министраства одбране у области: 
мобилизације и активирања субјеката система одбране за извршавање 
задатака у ратном и ванредном стању; обуке грађана за одбрану земље; 
цивилно-војних односа у области одбране и безбедности; саобраћаја и 
транспорта људи и средстава у систему одбране; одређивања заштитних зона 
око војних комплекса и војних објеката; аката о организацији и планирању 
развоја система одбране.. 
 
Омогућава се оснивање буџетског фонда за потребе обезбеђења средстава за 
финансирање функционисања и унапређења службе трагања и спасавања 
војних ваздухоплова и развој способности Војске Србије по овом питању. 
 
Војним установама које послују по принципу стицања и расподеле добити и 
имају статус правног лица омогућава се да, поред логистичке подршке, могу 
обављати и друге послове за потребе Министарства одбране и Војске Србије. 
 
Удружењима која своје деловање тежишно заснивају на областима од значаја 
за одбрану и својим програмима, деловањем, масовношћу и организованошћу 
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доприносе јачању система одбране, омогућава се стицање статуса удружења 
од посебног значаја за одбрану. 
 
Предлогом да се одреде врсте тајних података насталих у раду команди, 
јединица и установа ВС које је неопходно означити као податке од значаја за 
националну безбедност и систем одбране и као такве их посебно заштитити, 
спречава се да њихова доступност јавности произведе озбиљне правне и друге 
последице по интересе заштићене законом, што би могло довести до 
угрожавање система одбране и безбедности земље, као и оперативне и 
функционалне способности Војске Србије. 
 
Утврђује се појам стабилне специфичне опреме, успоставља се обавеза 
вршења техничког надзора над овом опремом и ствара законски основ за 
доношење посебног прописа којим би се ова област уредила у Министарству 
одбране. 
 
Прецизира се да послове државне управе у Министарству одбране, поред 
државних службеника и намештеника и професионалних војних лица обављају 
и цивилна лица на служби у Војсци Србије. 
 
Циљ који треба постићи доношењем овог закона је потреба да се отклоне 
проблеми и недостаци уочени у поступку редовног праћења примене прописа и 
аката којима се уређује систем одбране и усаглашавањa са променама у правном 
систему Републике Србије, чиме би се обезбедило ефикасно функционисање 
система одбране. 
 

На кога и како ће највероватније утицати решења у Закону 

 
Изменама овог закона не дира се у прописани обим права и обавеза грађана и 
других правних лица у одбрани, већ се прецизирају одредбе закона које се 
односе на овлашћење за ближе уређивање послова који су од значаја за 
потребе одбране, односно допуњује се и прецизира делокруг послова које 
обавља Министраство одбране. 
 
Решења у закону утицаће и на ограничење могућности да грађани, различита 
удружења и организација приступају информацијама, подацима и 
документацији која се односи на употребу Војске у извршавању Уставом и 
законима утврђених надлежности, чиме се спречава евентуално наступање 
штетних последица по националну безбедност и систем одбране. 
 

Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 
 

Спровођење Закона неће створити додатне трошкове за грађане, привредна 
друштва, друга правна лица и предузетнике 
 

Да ли су позитивне последице доношења Закона такве 
да оправдавају трошкове које ће он створити 

 

Доношењем овог Закона обезбеђује се ефикасније функционисање система 
одбране и извршавање задатака одбране без ангажовања додатних средства 
из буџета.  
 
Предложена решења ће утицати на ефикасност и побољшање безбедности и 
мера заштите, као и заштиту имовинских права и интереса Републике Србије у 
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погледу средстава која користе Министарство одбране и Војска Србије за 
потребе одбране и безбедности. 
 

Да ли се Законом подржава стварање нових 
привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција 

 
Предмет овог закона није уређивање делатности привредних субјеката и не 
подржава се стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишна 
конкуренција.  
 
Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону 

 
У интерној процедури припреме Предлога закона учествовале су све 
организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије, током које су 
размотрене све писмено достављене примедбе и предлози, од којих је значајан 
број уважен и инкорпориран у текст Предлога закона.  
 
Спроведена је јавна расправа у оквиру које су одржана три округла стола у 
Новом Саду, Нишу и Београду. Размотрене све писане примедбе и предлози 
који су Министарству одбране достављени у току јавне расправе, као и усмене 
примедбе и сугестије изнете на округлим столовима, а примедбе које су 
прихваћене унете су у текст Предлога закона. 
 

Које ће се мере током примене Закона предузети 
да би се остварило оно што се Законом предвиђа 

 
Ради спровођења овог закона потребно је донети Уредбу о подацима од 
значаја за систем одбране који се морају чувати и штити у складу са законом, 
пословима од посебног значаја за систем одбране које у државним органима и 
другим правним лицима треба штитити применом посебних мера безбедности и 
критеријуми за попуну радних места на којима се ти задаци и послови 
обављају. 
 
Такође, потребно је донети пропис којим ће министар одбране уредити критеријуме 
и поступак за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану, као и 
пропис којим ће се уредити поступак вршења техничког надзора над стабилном 
специфичном опремом, као и Уредба о начину обучавања и категоријама 
грађана које ће за потребе одбране обучавати Министарство одбране. 
 
Из надлежности министра одбране, потребно је донети: 
- Правилник о начину и поступку рационализације и унапређења саобраћаја и 
транспорта људи и средстава у систему одбране; 
- Правилник о критеријумима и поступку за стицање статуса удружења од 
посебног значаја за одбрану и доделу средстава за финансирање пројеката и 
активности удружења у области од значаја за одбрану; 
- Правилник о начину вођења посебне евиденције о непокретностиме посебне 
намене, њиховом вредносном праћењу и начину и поступку пописа 
непокретности за посебне намене;  
- Правилник о начину и условима за обављање послова техничког надзора над 
стабилном специфичном опремом која се користи у Министарству одбране и 
Војсци Србије. 
 
Истовремено ће се извршити усаглашавање појединих подзаконских прописа 
који су донети ради извршења Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др. закон и 10/15). 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада 
   
    Обрађивач: Министарство одбране 

  
2. Назив прописа 
 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ 
 
DRAFT  LAW OF THE AMENDMENTS  OF THE LOW ON DEFENCE 
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава 
чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране 
("Службени гласник РС", број 83/08) (у даљем тексту: Споразум): 

 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну садржину прописа 

/ 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 

Споразума  
/ 

в) Оцена испуњености обавезе које произилазе из наведене одредбе 
Споразума  

/ 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 

произилазе из наведене одредбе Споразума  
 

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 

уније 
 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОДБРАНИ  НИЈЕ 
ПРЕДВИЂЕН НАЦИОНАЛНИМ ПРОГРАМОМ ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ  
СРБИЈЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ.  

 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

/ 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

/ 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 

/ 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
/ 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 

/ 
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5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући 
секундарни извори права Европске уније са којима је потребно 
обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом 
случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. 
Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим 
прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске 
уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева 
који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза 
из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе 
директиве). 

 

НЕ ПОСТОЈЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПРОПИСИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СА КОЈИМА ЈЕ 
ПОТРЕБНО ОБЕЗБЕДИТИ УСКЛАЂЕНОСТ 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 

на српски језик? 
/ 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
/ 

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености. 

/ 
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